
Witamy serdecznie nasze kochane „Pszczółeczki” i ich Rodziców! 

Na kolejny tydzień chcemy Wam zaproponować temat kompleksowy „Mali ekolodzy”, 

 a w nim wiele zabaw, prac plastycznych oraz zabawę przy piosence. 

Serdecznie zapraszamy i jak zawsze, czekamy na zdjęcia z Waszej aktywności ☺ 

 

WTOREK 

Na rozpoczęcie dzisiejszego poranka proponujemy troszkę się poruszać.  Domyślamy  

się, że po świętach ruch dobrze każdemu zrobi ☺. No to do dzieła. 

❖ Na rozgrzewkę proponujemy znaną Wam drogie Pszczółki „Głowa, ramiona, palce”. 

Zapraszamy wszystkich domowników do zabawy. 

-https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

❖ Kolejną propozycja na dziś jest obejrzenie prezentacji o tematyce przyrodniczej, co to jest 

przyroda, jak dbać o nią, aby nam jeszcze długo służyła a także o odnawialnych źródłach 

energii. W trakcie projekcji nieoceniona będzie pomoc rodziców, którzy postarają się 

wyjaśnić swoim pociechom wszystkie ich wątpliwości, jeśli takie będą. Za pomoc bardzo 

dziękujemy. 

Po obejrzeniu Pszczółeczki proponujemy porozmawiać z rodzicami na temat tej prezentacji. 

Wiemy drogie dzieci, że wiecie już na ten temat bardzo dużo, więc śmiało możecie 

zaprezentować swoją wiedzę na temat dbania o przyrodę. 

❖ Życzymy dużo wrażeń. 

❖ zabawy rytmiczne metodą Bati Strauss „Wiosenny deszczyk”  

https://www.youtube.com/watch?v=aqWQBPGqhvs / potrzebne worki foliowe 

 

 

ŚRODA 

Drogie Pszczółeczki proponujemy, żeby każdy Wasz dzień rozpoczynał się od zabaw ruchowych – jest 

to bardzo ważne dla Waszego rozwoju, a więc zaczynamy☺ 

• Rób to co ja / - zabawa ruchowa 

Ręce w przód, ręce w górę, i podskokiem aż pod chmurę. 

Ręce w dół, ręce w bok, nogi wykonują skok. (Wykonujemy podskok obunóż w miejscu). 

Wszyscy ćwiczą bez wyjątku, (maszerujemy w miejscu). zaczynamy od początku.  

         / POWTARZAMY ZABAWĘ KILKA RAZY / 

❖ Następnie zapraszamy do zabawy przy piosence o recyklingu.... 

  https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 

oraz do próby zaśpiewania. Poniżej prezentujemy słowa tej piosenki. Dobrej zabawy życzymy. 

 

„Świat w naszych rękach” 
Ci co lubią segregację 

Otóż oni mają rację 

Gdy w osobne pojemniki 

Lecą papier, szkło, plastik 

https://www.youtube.com/watch?v=aqWQBPGqhvs
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE


Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

A recykling trudne słowo 

Chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś  

Żeby jutro dobrze żyć 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 



Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

Proponujemy, gdy już będziemy wszyscy mogli swobodne wyjść na spacer, zabrać rodziców  

na wędrówkę w poszukiwaniu takich kolorowych „potworów” zjadających śmieci., tak jak zrobiliśmy 

to wtedy, gdy byłyście w przedszkolu – pamiętacie!!! Było wtedy bardzo zimno☺. 

Dla chętnych, załączyłyśmy kolorowanki o tematyce przyrodniczej. Miłego spędzenia czasu życzymy. 

CZWARTEK 

Na rozpoczęcie dnia proponujmy: 

• https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8  - Gimnastyka Smyka 

A później drogie przedszkolaki..... 

• „Eko – skarbonki” – wykonywanie skarbonek z butelek plastikowych. 

 Na dzień dzisiejszy miałyśmy zaplanowane zajęcia otwarte w przedszkolu. Niestety, obecna 

sytuacja nam troszkę zmieniła plany, dlatego postanowiłyśmy zorganizować takie zajęcia u każdego 

 z Was w domku. Tak drogie Pszczółeczki, wirtualnie chciałybyśmy zagościć u Was w domu. A tak się 

stanie, gdy każe z Was przyśle nam swoje zdjęcie z wykonaną przez siebie (z niewielką pomocą 

rodzica, bądź rodzeństwa) skarbonką. Do ich wykonania będzie potrzebna mała/bądź duża butelka po 

wodzie mineralnej, kolorowy papier, bądź filc, skrawki materiału, nożyczki i klej oraz co Państwo 

znajda w domu.  Kolejne propozycje wykonania prześlemy Państwu na grupę. 

Kreatywność Państwa jak najbardziej wskazana. Każda praca zostanie wyróżniona.  

Życzymy powodzenia. 

 

PIĄTEK 

Na rozpoczęcie piątkowego dnia proponujemy: 

• https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8  - Gimnastyka  na  wesoło,  

  

a następnie proponujemy wykonanie wspólnie z rodzicami pracy plastyczno – technicznej 

„Wiatraczek”, wykonany z jednego kawałka papieru, przytwierdzony do sztywnego patyka. 

Wiatraczek może być bardzo atrakcyjną zabawką. Ozdóbcie wiatraczki według własnego pomysłu.  

Jak wykonać wiatraczek znajdziecie pod tym linkiem 

https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o 

     

Życzymy miłego tygodnia i udanej zabawy! ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8
https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8
https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o

